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JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Processo Administrativo no 030/201 8

Concedente: Município de Aquidauana
Proponente: Associação Pestalozzi de Aquidauana
Área de atendimento: Pessoas com deficiência
Título do Projeto: Reabilitação de Pessoas com Deficiência.
Período de Execução:Ano 2018.
Fonte de Recursos: Programa Nacional de Alimentação Escolar
Orgão lnterveniente: Secretaria Municipal de Educação

O Município de Aquidauana através da Secretaria Municipal de
Educaçáo pretende firmar Termo de Colaboração com a Associação Pestalozzi de
Aquidauana através de sua mantenedora Escola especializada Mundo Feliz, Centro
de Múltiplo uso Helena Antipoff e Centro de Equoterapia Cavalgando pela Vida, tem
por finalidade a atenção e defesa dos direitos à criança, adolescente, jovens e
adultos, em todas as políticas, com atendimento permanente, direto e gratuito as
pessoas com deÍiciência.

Para esta parceria a Associaçáo Pestalozzi de Aquidauana apresentou
Plano de Trabalho detalhando o Projeto Reabilitação da Pessoa com Deficiência,
cujo objeto da parceria através da Secretaria Municipal de Educação com a utilizaçáo
de recursos do Tesouro Municipal, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios
para atender 184 alunos através do Programa de Merenda Escolar

Plano de Aplicação detalhando as quantidades de atendimentos por
especialidade, previstos anualmente, o custo unitário, custo total das metas e etapas
para o exercício de 2018 totalizando o valor de R$ 31.492,00 (trinta e um mil
quatrocentos e noventa e dois reais), seno R$ 15.746,00(quinze mil, setecentos
e quarenta e seis reais) do Programa Nacional de Alimentação Escolar- FNDE
e R$ 15.746,00(quinze mil, setecentos e quarenta e seis reais) a título de
complementação com recursos próprios do Município, para custear 184 alunos
mensais, com merenda escolar de qualidade.

O Termo de Colaboração a ser Íirmado com a Associação Pestalozzi
de Aquidauana, por meio do qual será formalizada a parceria estabelecida pela

Administração Pública para a consecução de finalidades de interesse público e
reciproco propostas pela Administraçáo Pública que envolvam a transferência de
recursos financeira.

Os princípios norteadores para o firmamento do termo de Colaboração
devem ser rigorosamente obedecidos, sendo eles: legalidade, legitimidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência e eficácia, todos
inerentes a Administração Pública.

MUNICíPIO DE AQUIDAUANA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROCURADORIA JURÍDICA



O chamamento Público é o procedimento destinado a selecionar as

organizações de sociedade civil para firmarem parcerias com a Administraçáo

Pública visando a consecução de finalidades de interesse público por meio de Termo

de Colaboraçáo.

No presente caso, verifica-se que a Administração Pública pode

dispensar o procedimento do Chamamento Público com a Pestalozzi, pois trata-se

caso de atividades e vinculadas a serviços de educaçâo, saúde e assistência social,

executadas pela Associação Pestalozzi de Aquidauana.

Verifica-se, também que incide a hipótese de inviabilidade de

competição em razáo da natureza singular do objeto de parceria.

Tal justiÍicativa, oram em comento, baseia-se no fato da Assistência

Social tratar-se de questão de importância fundamental para uma naçáo, de maneira

que na Constituição Federal encontra-se, de maneira sucinta e genérica, porém, náo

há como negar sua importância paÍa a sociedade, sendo uma das ideias

fundamentais que o Estado brasileiro traçou como prioritárias e basilares para o País.

O Estado tem a obrigaçáo através de um conjunto integrado de açÕes,

garantir o atendimento às necessidades básicas promovendo e incentivando a

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu

preparo para o exercício da cidadania e sua qualiÍicaçáo para o trabalho.

No entanto, e notório que nas últimas décadas, o Estado brasileiro vem

sofrendo uma série de transformações financeiras, jurídicas e administrativas,
mostrando-se um desafio importante para o aprofundamento democrático que

mobiliza gestores de políticas públicas, intelectualidade e diversos setores da

sociedade civil é a kansformaçáo da democracia formal em uma democracia
participativa e substantiva.

Nesse conteÍo se consolida a ideia catalisadora dessa mudança:
participação social é método de governar. O caminho para a reduçâo das

desigualdades socioeconômicas e para a consolidaçáo de direitos se dá por meio da

interação democrática e colaborativa entre Estado e sociedade.

As organizações da sociedade civil e demais movimentos sociais
acumularam, durante anos, um grande capital de experiências e conhecimentos
sobre formas inovadoras de enfrentamento das questões sociais e de garantia de
direitos e, a partir dessa colaboração, é possível qualificar políticas públicas e
promover sua aderência às demandas sociais.

A presença da sociedade civil no ciclo de gestâo das políticas públicas
coloca em relevo a participação como instrumento necessário de gestáo pública que,

ao apontar direções e criar consensos e prioridades para ação estatal, contribui para
o salto pretendido entre a igualdade formal, jurídico-legal (todos iguais perante a lei),

e a igualdade material, econômica.

Dessa forma, os arranjos institucionais devem propiciar uma atuação
colaborativa entre Administração Pública e sociedade civil, ampliando o alcance, a



diversidade e a capilaridade das políticas públicas, diante da enorme complexidade
dos problemas sociais, ' especialmente no que diz respeito às populações

vulneráveis.

Sob essa ótica, a abertura de espaços dentro da Administração Pública
para a participaçáo da sociedade civil é fundamental para a formulaçâo,
monitoramento, execuçâo e Íiscalizaçáo das políticas públicas.

Considerando a especificidade do serviço ofertado, de acordo com o
tipo de deficiência, os vínculos estabelecidos com os profissionais e com o local de

atendimento, bem como a necessidade de organizaçáo das famílias para acesso ao

serviço;

Considerando a situaçáo social, econômica e fisica das pessoas com
vários tipos de deficiências já atendidas pela entidade, a decorrente dificuldade de

mobilidade, a natureza do trabalho de habilitação e reabilitação feito com cada uma

delas e suas famílias e que a interrupçáo ou mudança no atendimento pode causar
prejuízo aos usuários e regressão em alguns avanços proporcionados pelo

atend imento;

Considerando o tempo que já executam o serviço, a estrutura, a

experiência e a capacidade adquirida no atendimento especializado.

Afirmamos a importância da manutenção da parceria com a OSC

Associaçáo Pestalozzi de Aquidauana, pa.a a continuidade dos atendimentos a

estes usuários, assegurando a qualidade das açÕes ofertadas, manutençáo e
prosseguimento dos resultados obtidos com os atendimentos.

Portanto, neste caso, verifica-se o enquadramento como DISPENSA,
previsto no art. 30 inciso Vl e art. 31, da Lei no 13.01912014 com alteraçÕes dadas
pela Lei no 13.20412015, pois náo há possibilidade de competição, porque só existe
um objeto e uma organização da sociedade civil (Pestalozzi) instalada em nosso
Municipio, que atende expressamente as necessidades da Administraçâo, tornando
o Chamamento Público inviável. Para efetivação da celebração do Termo
Colaboraçáo, a Associaçáo Pestalozzi de Aquidauana apresentou a documentação
de que exige o art.34 da referida legislaçáo da Lei no 13.019/2014 outros
documentos necessários para legitimar a parceria.

Em atendimento às disposições do Art. 32, § 10 da Lei Federal n.o

13.01912014, Lei Brasileira de lnclusão da Pessoa com DeÍiciênciaLei 13.14612015,
Política Nacional de Educaçáo Especial na Perspectiva de Educação lnclusiva
MEC/2008, considerando que as referidas legislaçôes, em conformidade com a

Constituição Federal de 1988, definem que esses serviços são de ação continuada,
direito do cidadão e obrigação de oferta pelo Poder Público, a Secretaria Municipal
de Educação, dá publicidade aos relevantes fundamentos que justificaram a
dispensa de chamamento público, para o serviço de atendimento à pessoas com
deficiência física e mental de leve a severa e deficiências múltiplas em vários
projetos.



Diante do Exposto, plenamente justificado o motivo pelo qual está-se

inexigindo/dispensando o Chamamento Público e firmando o Termo de Colaboração

com a Associação Pestalozzi de Aquidauana devendo ser observado o princÍpio da
publicidade, no sítio oficial do município de a na internet, e também no

meio oficial de publicidade da Admin o PÚbI fica aberto o prazo de

05(cinco) dias para eventual impugnação ue deverá ser presentada no Protocolo

Geral da Prefeitura Municipal de Aquid na MS.

Aquidauana MS, dem de 20'18.
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Cadastrado r€alizaro Transporte de Escolares em veículos não listados
ro pr€sente CCTE, d6de qu€ tâl(is) veículo(s) possua(m) o Laudo
Técnico de Vistoria Municipal em plena validade.

Assinatura

O Municipio de Aquidauana/Ms, por inteímédio do Pregoeiro Municipal'

inslituído pelo D;reto no 00 2018, vem por meio de§te, no§ termo§ da

cláusula 9.2 do edilal clnvocar, a contar da publicaÉo de§te' para

asslnatura da Ata de Regi§tro de Preços oriunda do Pregâo PEsenciâl
no 023/20,l8 os reor€senúnles leqâis dos licitante§ c'LR. COÍÚERCIAL

LTDA - EPP; EiICAZ LOG|SNCA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE

LIMPEZÂ E DESGARTÁVEE EIRELI - ÍlrE, para atender a prêsente

convocação, os rcpíêsentantes lêgais deverão comPargcêr om até 05
(cinco) días úteis, das 07:30 às 12:30, na sala do NÚçlso de Licitaçô6s da

àrefeiiura Municipal de Aquidauanâ sito à rua Luiz da costa Gomes, no

711, Vila Cidad€ Nova, neste MunicÍpio, CÉP 79.200400.

Aquidauan./Ms, 16 de abrilde 2018.

Antôrio Carlos Caetano
Pregoelro MuniciPal

pRocEsso arrM lNlsrRATlvo N 030/20í8

JUSNFICATIVA DE DISPENSA DE CHAI'AMENTO PÚBLICO

R€publlcãcão 9ârâ roüÍicação da publlcâ§ão Dlárlg Ollcl'l do

MunlcíDio Êdicão n' 939 . Têrçâ+cira, í0 dê abÍil d. 20í8' pág' 02

ondê se lâ: DA IMPUGNAÇÃO A JUSTIFICATIVA: DiantE do E)Qosto,

olenamente iuíif cado o motivo pdo quale§tá'se inexigindc/disponsando
o chamamánto Público a Íirmando o TerÍho de Acodo de Coop€râÉo

com a Assoçiacáo Atlética Adote 1 Aüeta devendo ser obseNado o

prlncipio da publicidade, no siüo oficial do municipio de Aquidauana na

intemàt, e úmoem no meio oficial de publicidsde da AdministraÉo
Públiçâ, fica abeílo o prazo de Os(cinco) dias para €ventual impugnaçáo,
que devêrá ser apresentada no Protocolo Gerêt da Prêíeitura Municipâl

de Aquidauana MS.

Leia€6: DA IMPUGNAçÃO A JUSTIFICATIVA: Dianle do Exposto,

Dlênam€nt€ iustificado o moüvo pêlo qual €stá-§e inexigindo/dispensando
o Chamamánto Público e fimando o Termo de Acordo de CooperaÉo
com a Associacáo PB§talozi de Aouidauana devendo ser ob§€ívado o

princtpio Oa puOtiiiOaOe, no sÍtio oficial do municlpio de Aquidauana na

intemet, e também no meio oficial de publicidade da Administração
Pública, Íca abedo o prazo de Os(cinco) dias para eventual impugnação,
que deverá ser apresentada no PÍotocolo Gerál da Preíeitura Municipal

dê Aquidauana l\4S..

Aquidauana MS, 16 d€ abrilde 2018.
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Ranulío Alves de Menezes
Suplente da CPL

Muailo Faustino Rodrigues
Membro da CPL

CONVOCAçÀO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE
PREçOS
PRocESSO ADMINISTRATIVo N" 0il4/20í I
PREGÃO PRESENCIAL N'023/2OIE - REGISTRO DE PREçOS

t, c. 13, 16, 22, 23, 26, 30, 37. s8, a2,43. {1,4E, 54, 5:
55, 57, 65,67. 71. 74 73. 76, E4, A5. 6, 97, 1m, 106,
107, 110, tlí, t15, t't7, 123, í2a. t3ô. í37.140,1!4,
148

PROCESSO ADMINISTRAÍ|VO n.o 41/2018
PREGÃO PRESENCIAL N.O 2112018

ATA OE REGISÍRO DE PREÇOS NO 13/201E

CANCELAIüENTO DE REGISTRO E CONVOCAÇÃO

O MUNICIPIO DE AOUIDAUANA, ESÍADO DE MATO GROSSO DO

SUL, poÍ meio d€ sua Comissão PeÍmanente de Licitaçóes - CPL
instituída pelo Decreto nc 0031201E, toma público, sem prejuÍzo da§
possíveis sanções previstas
PRII,4EIRO ÔCADO da

, o ea!.gl:!âuENr.Q-9E-8E§l§IB8-qE
I c tente CIRURGICA ONIX - EIRÊLl - ME,

inscrita no CNPJ sob o no 20.419.709/0001-33 (itens 54 e 100), a qua
não atendêu â @ôvocaÉo para assinatura da Atâ de Registro de Preços,

ublicáCa no Diário OÍlcial do Municipio na ediçáo no 938, segundâ'Íeira,
V)9 dê abnl de 2018, pág.5 e encâminhado no e{ail Íomecido na

proposta de pr9ços, conformê previsto no Edital. A CPL, ern raáo do
cáncelamênto suprãmencionados, vem por meio de§te e9!rygE\E a
licitante oIRÚRGICA MS LIDA - ME inscíta no CNPJ sob o no

1 0.656.587/00M5 para negociar o item 54 conÍorme Ata de Registro de
Preços 6 a licitante COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
inscíita no CNPJ sob o n0 67.729.178/0004-91 para negociar o item '100

conforme Ata dê RegisAo de Preços. As licitantes @nvocâdas deverão,
em até 5 (cinco) dias úteis da publicaçáo desta, enviar êm dia Útil (das
07:00 às 11:00) reprÊsentante habilitado à salade licitaçôes da Prereitura
Munioipal dE Aquldâuana situada à Rua Luiz da Costa Gomes, 511, Vlla
cidade Nova.

Aquidauana/Ms, 16 de abdldê 2018

Rogêíio Dumont Silva Feneira
Prêsidentê de CPL

EXTRAÍO DA JUSÍFICATIVA DE DISPENSA

DE CHAII|A,,ENTO PÚBLICO

Procêsso Administratlvo n' 30/2018

o&rEÍO: o presentê extrato têm por objetivo a publicâÉo de Dispensa

de Châmamento Público, visando a cêleb.aÉo de Teímo 
-de

ColaboràÉo entr€ o Municipio de Aquidauana ê a ASSOCIAÇAO

PESTALóZZI DE AOUIDAUAiIA, A presente CoLABORAçAO tem poÍ

objetivo a aquisição de gêneros alimentícios para msrenda escolar, com

reárrsos do Érograma Nacional de Alimentaçáo Escolar - PNAE'

Plano de Aplicação detalhando as quantidades de atendimgntos por

especialidade, preüstos anualmente, o custo unitário, custo total das

mêtas e etapai para o exeÍcício dê 2018 totalizando o valoÍ de R$

31.492,00 (dnta á um mil quatrocêntos e noventa e dois Gais), seno R$

15,746,00(àuinze mil, setecêntos e quar€nta e sEis reais) do Programa

Nacional dà Alim€ntaÉo Escolar - FNDÉ I R$ 15 746,00(quinze mil,

setecentos e quãrenta e seis reâis) a título de compl€mentaçáo com

recursos próprios do Município, para custear 184 alunos mênsais, com

meÍenda escolar de qualidade.

RESUMO oA JUSnFICATIVÁ! O Temo de ColaboraÉo a ser lirmado

com a Associaçáo Pestalozzi de Aquidauána, por mêio do qual seíá
foÍmalizada a parceria e§tab€lecida pela AdminlstraÉo Pública para a

consecuÉo de Ínalidadês de interessg público e r€cipoco propostas
pela Adminiskação Pública, neste ca§o para a transfsrÉncia ds .gcur§os
para cu§têio da alimentação escolar dos alunos.

O plano de trabalho cumpre todos os requisttos legais exigidos parâ o

mesmo. bem como no mérito da Proposta contida nesle, êstá tudo em

conformidade com a modalidade de párcêíia adotada.

A Dispensa do chamamento fundamenl,a-se no art. 30 Vl combinado
com o art. 31 da Lei 13.019/2014, e suas alteraçóes.

oA IMPUGNAÇÃo A JUSÍFlcAÍlvA: Diante do Exposto, plenaÍnente

iustmcado o motivo pelo qual esÉ-se inexigindc,/dispensando o

Chamamento Público e frmando o Termo de Acoído de CoopêráÉo com

a AssociaÉo P6stalozi de Aquidauana devendo seí obseruado o
princÍpio da publicidads, no §Ítio oficial do municipio de Aquidauana na

Ano V. Ediçáo No 944 . Têrça-Feira, 17 de Abril de 20'18. 4
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